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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

 

Készült: 2013. január 31-én (csütörtökön) 18,30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és 

Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak:  

 

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  

Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László, Christmann-né Horváth Klára, Tolnai Ferencné képviselők, 

Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő, Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 

NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Huszár Imre polgármester  

Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,  

Kapitányné Babos Irén aljegyző 

Távol van: Oross Frigyes képviselő 

 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Kiss Tamás polgármester      

Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 

 

Jelen van továbbá:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nagybajcs és Vének községek 

polgármesterei által történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelent 

képviselőket és polgármestereket. Külön köszönti Vének község képviselő-testületének új tagját, 

Nagy Lóránt képviselőt, egyúttal kifejezi reményét, hogy elődjéhez hasonlóan vele is eredményes 

lesz az együttműködés. 

Majd megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-

testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol, Nagybajcs képviselő-testülete öt 

tagja közül 4 fő jelen van, egy fő indokolatlanul távol, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 

5 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, majd kéri a 

képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  

 

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az 

alábbi napirendeket tárgyalták: 

 

 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le: a képviselő-testületek elfogadták a Kisbajcsi Mikrotérség 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási megállapodását, a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat Alapító Okiratát és Szakmai Programját. Ezen kívül tájékoztatja a képviselőket arról, 
hogy a január 14-i közös hivatali tárgyalás nem vezetett eredményre, megkaptuk Vámosszabadi 
válaszát, mely szerint a felkínált feltételekkel Vámosszabadi nem kíván csatlakozni a három 
település leendő kisbajcsi székhelyű közös hivatalához. Ismerteti továbbá, hogy az ülést megelőző 
napon még átbeszélték a polgármesterek és jegyzők a közös hivatal költségvetését, és társulási 
megállapodását. 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők a két ülés között történtekről szóló szóbeli 
tájékoztatást fogadják el. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2013.(I.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(I.31.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(I.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott határozataik 
/ Kisbajcs 128,129,130/(XII.11.) 
Nagybajcs 184,185,186/(XII.11.) 
Vének 119,120,121/(XII.11.)/ 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatót elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

2.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az elmúlt évben nagyon sokat foglalkoztunk a közös hivatal 
megalakításával, számoltunk a négy település részvételével, a decemberi jogszabály módosítások 
azonban lehetővé tették, hogy a körjegyzőséget alkotó három község is létrehozza a közös 
hivatalt, mivel a 2012. január 1-jei lakosságszám is figyelembe vehető a hivatal megalakításakor. 
Ekkori állapot szerint a településeink összlakosságszáma 2001 fő volt.  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
Csordás S. Tibor képviselő: A megállapodás 3. oldalának e) pontjánál a dátumok pontosításra 
kerültek-e? 
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Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a három testületnek meg kellene fontolnia, hogy 
szükséges-e két vezetői pozíció a hivatalban, nem lenne-e elégséges eggyel több előadói 
munkakör. Mindenképpen megfontolandó a feladatok megosztása. A közös hivatal vezetője 
minden teleülésen lássa el a jegyzői feladatokat, és egy előadói besorolású segítő legyen mellette. 
A döntéselőkészítés, a jegyzőkönyvek megírása, és a döntések végrehajtása jelentős munka, de 
nem biztos, hogy külön aljegyzőt igényel. 
 
Huszár Imre polgármester: Tartom magam az eredeti elképzeléshez, a kirendeltségen 
mindenképpen szükségünk van a jegyző jelenlétére minimum heti 2 nap. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: A feladatok mennyisége mindenképpen indokolja az aljegyzői 
státuszt. 
 
Csordás S. Tibor képviselő: A jövőben merülhet fel probléma az aljegyző alkalmazása miatt? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Jogszabály nem tiltja, bár a kormányhivatal nem javasolja ekkora 
településeken a két vezetői állást. 
 
Csordás S. Tibor képviselő: Nálunk a kirendeltségen sok a munka, és szükség van az aljegyzőre. 
 
Huszár Imre polgármester: Nem engedem, hogy a nagybajcsi hivatalban irányítás nélkül, ebek 
harmincadjára kerüljenek a dolgok, és ha valaki nem megfelelően végzi a munkáját, akkor komoly 
problémáknak néz elébe. 
Ha az aljegyző státusz májustól megüresedik, valószínűleg a helyettes körjegyző fogja ellátni az 
egész feladatot. 
 
Oross Imre képviselő: Októberig lehetne úgy, hogy nem aljegyzői, hanem csak előadói 
státusszal látnánk el a feladatot, a körjegyző visszatérését követően pedig aljegyzőként dolgozna. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Átmenetileg mindenképpen fel kell venni egy igazgatási 
előadót a státuszra, azonban az alapító okiratban maradhat minden úgy, ahogy megbeszélték a 
testületek. 
A lényeg, hogy a feladatot el kell látni. 
 
Csordás S. Tibor alpolgármester: Vegyétek figyelembe, hogy ahogy sem Kisbajcs, sem Vének 
nem tud meglenni jegyző nélkül, nekünk is szükségünk van egy aljegyzőre. 
 
Kiss Tamás polgármester: Viszont a jegyzőasszony javaslatát akár költségtakarékossági 
szemszögből is nézhetjük. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Miért maradt bent a megállapodásban az építésügyi státusz? 
 
Áder László képviselő: Ha megszűnt itt a feladat, akkor miért maradt benne? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Azért maradt itt, mert csak az aktív építésügyi előadókat vette át 
a járás, a státuszt viszont meghagyták, és jelenleg még 1 fő építésügyi előadó szülési szabadságát 
tölti. 
A 4. oldalon a létszám az, ami még kérdéses volt.  
A közös hivatali szerkezet kialakítása során törekedtünk arra, hogy a már bevált körjegyzőségi 
struktúrát megőrizzük, természetesen szem előtt tartva a gazdaságosság és hatékonyság 
követelményeit, továbbá az új jogszabályi rendelkezéseket. A költségek viselése a tegnapi 
polgármesteri egyeztetés alapján a következőképpen alakul: a körjegyző költségeit 50%-ban a 
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települések közösen finanszírozzák, 50 %-ban Kisbajcs és Vének. Mivel Nagybajcsnak nincs 
szüksége teljes munkaidős aljegyzőre, elegendő számára, ha napi 4 órában látjuk el ezt a feladatot, 
az aljegyző költségeinek 50%-át Nagybajcs vállalja, másik 50 %-a Kisbajcsot és Véneket terheli. 
Az adóügyi előadót illetően továbbra is 50-50 %-ban oszlanak meg a költségek. Valamennyi 
önkormányzat a saját hivatala dologi kiadásait fedezi, így a nagybajcsi kirendeltség fenntartását és 
működtetését Nagybajcs község, a véneki Faluházban lévő iroda dologi kiadásait Vének, míg a 
Kisbajcsi Községháza fenntartását Kisbajcs és Vének község fizeti, külön megállapodás alapján.  
 
Áder László képviselő: Szerintem az építésügy megmaradt státuszáról szóló 11. l) pontot ki 
kellene venni, ezt majd a hatósági társulás megszüntetésekor az elszámoláshoz kellene csatolni. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Amennyiben erre a státuszra ismét munkába kíván állni a 
dolgozó, a felmentéssel járó költségeket ki fogja vállalni? Szerintem erre vonatkozólag egy 
megállapodást kell kötni, vagy határozatot szükséges hozni. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az építésügyi társulási megállapodás szerint kell finanszírozni a 
felmerülő költségeket, amennyiben ez időközben megszűnik, külön megállapodásban kell az öt 
településnek szabályoznia a kérdést. 
 
Ladocsi József képviselő: A dolgozó munkaviszonyának megszüntetése átkerül 2014. évre. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Ez így van, de úgy vélem, mindenképpen most kell róla 
beszélni. 
 
Áder László képviselő: Szerintem elég, ha jelenleg a külön megállapodást rögzítjük, és az 
egyezkedésre akkor kell sort keríteni, ha majd eljön az ideje. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé:  
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására az előterjesztés szerinti Megállapodást a szóbeli 
kiegészítésekkel jóváhagyják. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2013.(I.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013.(I.31.) határozata 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(I.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására az előterjesztés szerinti Megállapodást a szóbeli 

kiegészítésekkel jóváhagyják. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

3.) Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása  
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, a közös hivatal alapító 

okirata szükséges az államkincstári törzskönyvi bejegyzéshez. Van- e kérdése valakinek? 

 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az okirat szövegét egyeztettem az államkincstár referensével, az 

megfelel az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletében előírt formai és tartalmi 

követelményeknek. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé:  
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyják. A képviselő-
testületek felhatalmazzák a polgármestereket az Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
Határidő: 2013. március 1. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(I.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2013.(I.31.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013.(I.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyják. 
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A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket az Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: 2013. március 1. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
 

4.) Kisbajcs- Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzőségének megszüntető 
okiratának elfogadása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, van- e kérdés az 

előterjesztéshez? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé:  
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a közösen 
megalapított Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv 
megalapítására tekintettel elhatározzák a Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége 
elnevezésű költségvetési szerve 2013. február 28. napjával történő megszüntetését, egyúttal a 
Körjegyzőség megszüntető okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyják. A képviselő-testületek 
felhatalmazzák a polgármestereket a megszüntető okirat aláírására. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
Határidő: 2013. március 1. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(I.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013.(I.31.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(I.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a közösen 
megalapított Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv 

megalapítására tekintettel elhatározzák a Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége 
elnevezésű költségvetési szerve 2013. február 28. napjával történő megszüntetését, egyúttal a 

Körjegyzőség megszüntető okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyják. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a megszüntető okirat aláírására. 

Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
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5.) Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: A közös hivatal költségvetése a társulási megállapodásban 

rögzítettek szerint tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, a költségek megosztását, a 

hozzájárulások összegét. Az írásos anyagot mindenki megkapta, van- e kérdés az előterjesztéshez? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé:  
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerint megismerték és 
elfogadják. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(I.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2013.(I.31.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013.(I.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei  
a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését  

az előterjesztés szerint megismerték és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 
6.) Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi 

költségvetése 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg sincs meg a működési engedély, 
továbbá változtak a bevételi források is, mivel a székhely település családsegítésre emelt összegű 
normatívát nem hívhat le, csak az alapnormatívát igényelheti minden község, ennek összege 250,-
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Ft/lakos. Ennek következtében mintegy 300ezer forinttal megnő a hozzájárulás összege a 
korábbi számításokhoz képest, a konkrét településenkénti hozzájárulásokat a számszaki anyag 
tartalmazza.  
Ismerteti, hogy szolgálat költségvetése előreláthatólag így 2 244 ezer forint lenne, mely magába 
foglalja a családgondozó közalkalmazotti bértábla szerinti bérét és annak járulékait, valamint 
minimális dologi kiadást telefonköltségre és továbbképzésre. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző elmondja, hogy a családsegítésre járó normatívát minden 
település megigényelheti, ennek összege az itt kimutatott hozzájárulást csökkenteni fogja.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: A mai TKT ülésen elhangzott, hogy a gyermekjóléti 
szolgálatoknál használatos laptopokat meg lehet vásárolni, előzetes értékbecslés alapján. El 
kellene dönteni, hogy megvásároljuk-e a családgondozó számára a laptopot.  
 
Huszár Imre polgármester: Azt hiszem, másként is meg tudjuk oldani a számítógépkérdést, 
minden hivatalban tudunk biztosítani külön gépet. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Van-e esetleg olyan ezeken a gépeken, amire szükséged lenne, amiért 
meg kellene vásárolni? 
 
Weisz Orsolya családgondozó: Nincs olyan rajta, amit lehetne használni, mielőtt leadásra került 
decemberben a kistérségnek, a szükséges anyagokat kimentettük. Most már a kistérségtől 
lecsupaszított gépek kerülnek átadásra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé:  
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcsi 
Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetését az előterjesztés 
szerint megismerték, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013.(I.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2013.(I.31.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013.(I.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei  
a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetését  
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az előterjesztés szerint megismerték, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

7.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 Előadó: Huszár Imre polgármester, Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. 
Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy az iskolai étkeztetés feladatellátását az állam nem 
vállalta fel, az továbbra is a tulajdonos önkormányzatok feladata maradat. Így egy személyt, 
valószínűleg részmunkaidőben, napi 6 órában kell foglalkoztatni az iskolában, mielőbb meg kell 
hirdetni az állást, de erről még a négy képviselő-testület az iskolai költségvetés során hoz döntést. 
Ugyanígy a tanulók utaztatása is önkormányzati feladat maradt, ennek költségeit is 
finanszíroznunk kell. Erre vonatkozólag tárgyaltunk a vámosszabadiakkal, és az ő részükről 
elhangzott az, hogy szeretnének kilépni az iskolai társulásból, a továbbiakban nem kívánnak 
hozzájárulni az étkeztetés és utaztatás költségeihez sem. Valójában a kilépés csak év végén 
lehetséges, év közben nem. A kormányhivatal álláspontja szerint a kötelező feladatellátáshoz 
mindenképpen hozzá kell járulniuk. 
 
Jászné Petrovicz Márta képviselő: Mit szólnak ehhez a vámosszabadi szülők? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Úgy gondolom, ők erről még nem kaptak tájékoztatást. 
 
Csordás S. Tibor alpolgármester: Mivel ezek nagyon súlyos kijelentések, szerintem 
mindenképpen rögzíteni kell, legyen írásos nyoma, hiszen a szülőknek is joguk van tudniuk arról, 
hogy mi készül a háttérben. Egyúttal a testületeknek is napirendre kell tűzniük a kérdést. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az iskola vagyonkezelési szerződés tervezetét, amelyet 
a KIK és az önkormányzatok fognak megkötni. Ezzel kapcsolatban holnap kerül sor egyeztetésre 
a tankerületi igazgatóval. 
 
 
A képviselő-testületek a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az 
ülést levezető, az együttes testületi ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
Kamocsai Sándor       Huszár Imre     Kiss Tamás 

Kisbajcs község polgármestere      Nagybajcs község polgármestere Vének község polgármestere 
 

 
 

Kapitányné Babos Irén      Tóthné Ács Ildikó 
Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek        Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek  
 aljegyzője körjegyzője 


